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INFORMAŢII PERSONALE  

Nume / Prenume Pintea, Marius, Cosmin 

Adresă(e) Nr.28, bl. 218, Arieșului, 510178, Alba Iulia, Alba, România 

Telefon(oane) 07 Mobil: 0745 093 273 

E-mail(uri) pinteamariuscosmin@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 19.05.1982 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

DIRECTOR – LICEUL TEORETIC TEIUȘ, ALBA 
 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
  

Perioada Decembrie 2020 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect  în cadrul proiectului „Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teius la 
procesul de învatare online prin furnizarea tabletelor scolare si a altor echipamente IT pentru activitati 
didactice”. Componenta 1, Acțiunea 2.3.3. apel 2; Axa Prioritara Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă; Operațiunea - Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultura 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementare, coordonare, monitorizare activități, dotare unitate de învățământ cu mijloace IT 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație/ Învățământ 

Perioada Septembrie 2020 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Metodist - Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului ISJ, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada Octombrie – decembrie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Expert organizare activități consiliere scolară on-line în cadrul „Programului integrat instituţional 
de suport, motivare şi consiliere pentru elevi şi studenţi în risc, pentru acces la învăţământul superior, 
echitate şi menţinerea în educaţie”, proiect finanțat din  Fondul de Dezvoltare Instituțională, Contract 
CNFIS-FDI-2020-0328 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de orientare școlară și profesională, activități extracurriculare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație/ Învățământ 

Perioada Octombrie – noiembrie 2018 

Funcţia sau postul ocupat Expert parteneriate liceu – universitate din cadrul  Proiectului  ”Program integrativ de creștere a 
echității sociale pentru elevii și studenții din mediile defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la 
studii și a inserției pe piața muncii (PRO-ECHITATE)”, Proiect finanțat din  Fondul de Dezvoltare 
Instituțională, Contract CNFIS-FDI-2018-2024.     

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de orientare școlară și profesională, activități extracurriculare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație/ Învățământ 
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Perioada 2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect, Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru 
Licee, Beneficiar: Liceul Teoretic Teiuș, Alba, Titlul subproiectului: SCOP – Susținere. Consiliere. 
Orientare. Progres., Acord de grant nr. 272/SGL/RII din data 01.10.2018 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementare, coordonare, monitorizare activități remediale, extracurriculare, consiliere și orientare 
școlară, dotare 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație/ Învățământ 

Perioada 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director, Liceul Teoretic Teiuș 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul unității de învățământ (curriculum, resurse umane, resurse materiale, clasei de elevi) 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație / Învățământ 

Perioada 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte al Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic Teiuș 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea bunei desfășurări a educației formale 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație / Învățământ 

Perioada 2016 - 2019 

Funcţia sau postul ocupat Membru în consiliul consultativ al directorilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de coordonare în management educațional 

Numele şi adresa angajatorului ISJ Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație / Învățământ 

Perioada 2014 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct, Liceul Teoretic Teiuș 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul unității de învățământ (curriculum, resurse umane, resurse materiale) 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație / Învățământ 

Perioada 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, OMECTS 5557/22.11.2013 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, îndrumare, control 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație / Învățământ 

Perioada 2013 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic Teiuș 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea bunei desfășurări a educației formale 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație / Învățământ 

Perioada 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în consiliul consultativ - Proiecte cu finanțare europeană și FSE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice europene realizate cu fonduri europene 

Numele şi adresa angajatorului ISJ Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație / Invățământ 

  Perioada 2013 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Comisia de proiecte europene la Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități europene – proiecte educaționale europene 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teius, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 
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Perioada Septembrie 2011 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Cerc pedagogic CDI la Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului ISJ, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada Septembrie 2010 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Metodist - Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului ISJ, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada Septembrie 2010 – 2017 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Consultativ CDI la Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului ISJ, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada Septembrie 2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română, profesor documentarist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada Septembrie 2010 – august 2011 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română, profesor documentarist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII „Iuliu Maniu”,Vințu de Jos, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada Septembrie 2008 – august 2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română, profesor documentarist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada Septembrie 2007 – august 2008 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba și literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu”, Cugir, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

Perioada Martie 2006 – aprilie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Real estate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanță imobiliară 

Numele şi adresa angajatorului SC Romcarpatia SA, Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Imobiliare 
  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
  

Perioada Octombrie – decembrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare „Profesor în online” (16 credite transferabile) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modul 1 - Utilizarea suitei G Suite for Education în învățământ- 31 de ore e-learning, sincron, pe 
platforma Digital Nation: Introducerea tehnologiilor folosite și utilizarea tehnologiei Google Meet pentru 
lecții video în transmisiune directă/live, Digitalizarea materialelor prin Google Drive, Google Docs si 
Google Slides, Crearea unei clase online și gestionarea elevilor prin Google Classroom, Google 
Search: Cum găsim materiale educaționale relevante pe internet?, Modalitati de creare, alocare si 
verificare a temelor in Google Classroom Modul 2 - Educația combinată (la clasă și online) pentru 
îmbogățirea experienței de învățare-31 de ore e-learning, sincron, pe platforma Digital Nation: Tipuri 
de învățare modern în online, Instrumente digitale pentru educație interactivă, Crearea unei lecții 
folosind educația combinata (Flipped Classroom), Alte aplicații pentru teleconferinta și colaborare 
online: Microsoft Teams si Zoom  
Evaluare finală- 2 ore. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Digital Nation 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

Perioada Aprilie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare „The Change Agent”, contract nr. 2018-EY-PMIP-R1-0016, Programul de 
Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (2 ore) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul Școlar Județean Alba 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Local/ Internațional 

Perioada August 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic I (90 de credite transferabile) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba și literatura română/ Strategii de evaluare a competențelor de receptare și producere a 
mesajului scris în gimnaziu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Grad didactic I, nivel național 

Perioada Iunie – iulie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Evaluare pentru evoluția în cariera didactică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

D1 Curriculum şi evaluare în învăţământul preuniversitar (29 h) D2 Evaluatorul între subiectivitate şi 
obiectivitate (29h) D3 Elaborarea de instrumente / probe de evaluare, factori perturbatori în evaluarea 
lucrărilor scrise (30h) D4 Specificul evaluării în situaţii educaţionale diverse: examenele şi concursurile 
naţionale pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prin intermediul aplicării de probe 
scrise, orale şi practice (30h) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Alba 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel național 

Perioada 23 – 25 noiembrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută eTwinning Multilateral Contact Seminar (12 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Erasmus+, eTwinning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institute of Educational Sciences 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesională, internațional 

Perioada 6 mai 2017 

Calificarea / diploma obţinută Management educațional (8 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare; Decizia ca act important de management; Managerierea și coordonarea activităților din 
învățământ. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Euro Personal, Kladovo, Serbia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesională, internațional 

Perioada 28 – 31 martie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat of Recognition. Educator Community Influencer (7 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teacher Academy: Office 365 (3 hours), Teacher academy: Windows 10 (3 hours), Hour of Code: 
facilitation training and lots of resources (1 hour) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Microsoft. Worldwide Education. Education.microsoft.com 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesională, internațional 

Perioada 27 – 31 martie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat of Recognition. Educator Community Contributor (6 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnology Enriched Instruction (3 hours), Teacher academy: OneNote, the ultimate collaboration tool 
(3 hours) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Microsoft. Worldwide Education. Education.microsoft.com 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesională, internațional 

Perioada 27 – 31 martie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat of Recognition. Certified Microsoft Innovative Educator (31 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teachin with Tehnology Basics (4 hours), Microsoft in Education (3 hours), Digital Citizenship (1 hour), 
Introduction to Microsoft Classroom (1 hour), Amplifying Student Voice (1 hour), Prepare to Teach 
Creative Coding Through Games and Apps (3 hours), Make whats nest through collaboration, 
citizenship, and crative thinking (3 hours), Microsoft Imagine Academy (1 hour), Digital Inking with 
Surface (1 hour), Step up to computer science (1 hour), MIE Trainer Academy Learning Path (11 
hours) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Microsoft. Worldwide Education. Education.microsoft.com 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesională, internațional 

Perioada 3 – 16 decembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Mentor (60 de ore de formare, 15 credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea competențelor didactice (Formerea pedagogică a studentului precticant, Monitorizarea 
studentului, Stabilirea nivelului individual de performanță profesională, Îndrumarea studentului, Feed-
back-ul în formarea cadrului didactic); Evaluarea performanțelor; Organizarea activității de practică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Edu Zece Plus, Onești, Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesională, național 

Perioada 20 iunie – 30 septembrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Multitouch – Competențe TIC referitoare la cele mai noi tehnologii educaționale (20 de ore de 
formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea tablelor interactive multitouch de ultima generatie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Matte's Way S.R.L. București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesională, național 

Perioada 01 – 21 martie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Expert Protecţia consumatorilor – domeniul Financiar – Bancar (30 de ore de formare) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ce este o instituţie de credit?, Cum să-mi gestionez bugetul, Accesarea unui credit - Solicitarea și 
contractarea unei facilități de creditare, Riscul unui credit. Derularea unui credit si riscurile, Cum previi 
frauda?, Soluţionarea alternativă a litigiilor, Drepturile consumatorilor conform legislaţiei în vigoare 
(selecție), Obligaţiile consumatorilor conform legislaţiei în vigoare (selecție) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

A.N.P.C.P.P.S. Romania – InfoCons 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Național. 

Perioada 20 noiembrie – 9 decembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Asigurarea calității parteneriatelor școlare europene (30 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectele educaționale în parteneriate educaționale – ce sunt, de ce le realizăm, cum le valorificăm?; 
Recunoașterea și valorizarea proiectelor eTwinning; Asigurarea calității proiectelor cokaborative, 
Completarea formularului pentru obținerea Certificatului Național sau European de Calitate; Evaluare, 
feedback și certificare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Științe ale Educației, iTeach 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Național. 

Perioada 11 – 13 noiembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută European Projects / To whom it may concern (20 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

The role of the European Commission as an aexecutive of the European Union – Mr Nicolae IDU, 
Directorate-General Communication, Common agricultural policy – Ms Ioana Eleonora RUSU, 
Directorate-General Agriculture and Rural Development, The EU policy on environment – Mr Ion 
CODESCU, Directorate-General Environment, Yputh employment – Ms Andra DUSU, Directorate-
General Employment, Social Affrairs and Inclusion, Erasmus+ - Ms Teodora BALAU, Directorate-
General Education and Culture 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Commission, Brussels 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Training. Internațional 

Perioada 12 august – 4 septembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Expert în protecția consumatorilor (30 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drepturile consumatorilor. Obligațiile operatorilor economici. Despre produse și servicii. Autoritatea 
națională pentru protecția consumatorilor. Legislație aplicată. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

A.N.P.C.P.P.S. Romania – InfoCons, Lista experți http://www.infocons.ro/ro/lista-experti-pg-
MjYtMS0xNg.html  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Național. 

Perioada 27 iulie – 17 august 2015 

Calificarea / diploma obţinută Cum îmi planific munca de comunicare la clasă fără a fi expert în noile tehnologii (20 de ore de 
formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dascăli informați! Dascăli avansați! Cum îmi simplific munca la clasă I. Ce este un infografic. Cum îmi 
simplific munca la clasă II. Cum îmi simplific munca la clasă IV. Creare materiale didactice digitale. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Matte's Way 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Național. 

Perioada 15 iulie – 26 iulie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Dezvoltarea abilităților de viață în context de dezvoltare durabilă (20 de credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltare durabilă; Ciclul dezvoltării abilităților de viață; Proiecte educaționale pentru dezvoltarea 
abilitățillor de viață în contextul dezvoltării durabile. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, proiectul strategic Dezvoltarea abilităților de viață a 
tinerilor în contextul dezvoltării durabile POSDRU/157/1.3/S/141511 

http://www.infocons.ro/ro/lista-experti-pg-MjYtMS0xNg.html
http://www.infocons.ro/ro/lista-experti-pg-MjYtMS0xNg.html
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare. Național 

Perioada 15 aprilie – 7 iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Management educațional european (60 de credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor în instituțiile de învățământ; Management de proiect; Politici educaționale; 
Consiliere în carieră; Elemente ale managementului cunoașterii; Proiectarea, managementul și 
evaluarea programelor educaționale; Managementul curriculumului; Mnagementul clasei de elevi; 
Comunicare și relații publice; Managementul calității în școală. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația culturalumanitară „Henri Coandă” Oradea, Centrul de formare profesională „Henri Coandă” 
Cluj - Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de perfecționare național OMECTS nr. 1430/2812.2011 

Perioada 18 mai – 5 iulie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Games in Schools 2nd Round (18 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Why use computer games?, Using games for thematic learning, Learning games – what games are 
out there that will help children learn?, What can we learn from games?, Designing games, Why is it 
important to teach about games? 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Schoolnet Academy, Brussels 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea cadrelor didactice. Internațional 

Perioada 20 aprilie – 24 mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută How to Teach Computing: An Introduction to Concepts, Tools and Resources for Primary 
Teachers (15 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Why teach computing at primary level and what to focus on?, How to teach computing at primary 
level?, What tools & resources can I use to teach computing – part 1, What tools & resources can I 
use to teach computing – part 2. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Schoolnet Academy, Brussels 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea cadrelor didactice. Internațional 

Perioada 13 aprilie – 17 mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută Creative ose of Tablets in Schools (15 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Getting started with tablets at school, Using tablets for content creation, Using tablets for collaborative 
learning, Using tablets for personalising learning & flipping the classroom. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Schoolnet Academy, Brussels 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea cadrelor didactice. Internațional 

Perioada 1 mai – 22 mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută Evaluarea în școlile secolului XXI (DigiEdu) (32 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea în secolul XXI, Strategii de evaluare, Metode de evaluare,  Elaborarea evaluărilor, 
Evaluarea în acţiune. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația „Institutul pentru educație”. iTeach, social it 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare continuă cadre didactice. Național. 

Perioada 13 aprilie 2015 – 8 mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută Colaborare în clasa digitală (DigitalEdu) (20 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Colaborare la clasă, Cadru pentru colaborarea digitală, Instrumente de colaborare, Strategii de 
colaborare, Managementul colaborării la clasă. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația „Institutul pentru educație”. iTeach, social it 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare continuă cadre didactice. Național. 

Perioada 18 martie 2015 

Calificarea / diploma obţinută EDUCATIVA – Oportunități de studiu în străinătate pentru elevi (2 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sisteme de învățământ din țări precum Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Suedia, SUA, Elveția și 
Coreea de Sud; Procesul de aplicare la o universitate din străinătate; Condiții pe care elevii trebuie să 
le îndeplinească pentru a aplica pentru o universitate din străinătate; Consiliere EDMUNDO și 
programe UNIVERSALIO. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EDMUNDO – A World of Education 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea cadrelor didactice. Național. 

Perioada 12 ianuarie 2015 – 31 martie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Dezvoltare profesională prin sctivități nonformale (5 credite ) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al 
învățării pe tot parcusul vieții, POSDRU/174/1.3/s/149155 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare profesională, național 

Perioada 7 februarie 2015 – 29 martie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – învățământul secundar (25 
de credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Rolul și funcțiile evaluării (prezentare generală). Producerea textului scris (prezentare generală). 
Producerea textului scris – instrumente de evaluare. Receptarea textului scris (prezentare generală). 
Receptarea textului scri – instrumente de evaluare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare, național, acreditat prin OMEN nr. 4383/22.08.2014 

Perioada 08 decembrie 2014 – 25 ianuarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Proiecte internaționale de colaborare educațională (60 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Un pas mai departe prin eTwinning: proiecte colaborative; eTwinning în curriculum; Utilizarea 
avansată a spaţiului de lucru al proiectului (Twinspace); Jurnalul de proiect; Instrumente şi aplicaţii 
suplimentare; Implicarea elevilor în proiectele eTwinning. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Științe ale Educației, Centrul pentru inovare în educație 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare continuă cadre didactice. Național 

Perioada 17 noiembrie 2014 – 18 ianuarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Introducere în utilizarea instrumentelor Google (36 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contul Google, Browserul Google, Serviciul de poștă electronică Gmail, Google Drive, Aplicații Google 
Docs, Crearea de site-uri Google site. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

iTeach, Institutul de Științe ale Educației 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare continuă cadre didactice. Național 

Perioada 3 noiembrie – 21 decembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of completion: How to Teach Computing: An Introduction to Concepts, Tools and 
Resources for Secondary Teachers (18 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Why teach computing at schools?, What and how are we teachin computing? Introducing concepts 
and methods, How to teach computing – using visual programming tools, How to teach computing- 
using game design tools & involving more girls, How to teach computing – creating for mobile, Final 
project – designing a learning story for your classroom. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Schoolnet Academy, Brussels 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare continuă cadre didactice. Internațional 

Perioada 8 – 14 decembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completion, Hour of Code (10 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Basic concepts of Computer Science 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Code.org 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Internațional 

Perioada 4 – 5 decembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Google Apps for Education (Utilizarea aplicțiilor Google în educație) (12 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Rolul și importanța tehnologiei în educație, Utilizarea E-mail-ului, Utilizarea Calendarului, Utilizarea 
spațiului de stocare on-line (Drive) și a documentelor, Utilizarea Foilor de calcul, Utilizarea 
Formularelor, Utilizarea Site-urilor, Alte modalități de utilizare a Google Apps în clasă și în școală, 
Chrome Webstore, Google Plus, Oportunitățile aduse de Google for Education în România:  nivelurile 
de certificare, statutul de Google contributor, Școala certificată Google, Comunitățile GEG - înscrierea 
în comunitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Google Web Academy, JA Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Internațional 

Perioada 17 – 25 noiembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Iniţiere în elaborarea de proiecte  cu finanţare comunitară  şi/ sau fonduri structurale (24 de ore 
de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Erasmus+ 2014 – 2020, Obținerea PIC-ului, Completarea formularelor de aplicare KA1/KA2, Căutarea 
partenerilor de proiect. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Național 

Perioada 4 octombrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Implicarea elevilor în promovarea accesului la educaţie pentru toţi copiii (10 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educația pentru toți copiii (Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Declarația mileniului), 
Dreptul copilului la participare (Conceptul de cetățenie globală activă), Cunoașterea mediului politic, 
Determinarea priorităților privind îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Salvați Copiii, Save the Children Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Național 

Perioada 10 – 13 septembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută European Projects / To whom it may concern (20 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

The role of the Europen Commission” – Mr. Mihail Dumitru, Deputy Director General, Directorate-
General „Agriculture and Rural Development”; „Youth employment and youth guarantee” – Ms. Elodie 
Fazi, Policy Officer, Directorate-General „Employment, Social Affairs and Inclusion”; „The response to 
thr crisis” – Mr. Ștefan Ciobanu, Heat of Unit. Drectorate-General Financial and econimic Affeirs Unit 
Fiscal governance and fiscal statistics; „The Erasmus+ programme – opportunities for schools” – Ms. 
Karianne Helland, Programme Manager, Directorate-General Education an Culture Unit School 
Education, Erasmus+. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Commission, Brussels 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Training. Internațional 
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Perioada 25 august 2014 – 08 septembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută DigitalEdu, Abordari bazate pe proiecte (20 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Privire de ansamblu asupra proiectelor; Elaborarea proiectelor; Evaluarea proiectelor; Planificarea 
proiectelor;  Îndrumarea învăţării. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație și Intel 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Național / Internațional 

Perioada 4 – 23 august 2014 

Calificarea / diploma obţinută Tehnici Informaționale Computerizate (TIC) (30 de credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Concepte de bază ale Tehnologiei informației. Utilizarea computerului și organizarea fișierelor. 
Procesare de text. Calcul tabelar. Baze de date. Prezentari PPT. Informație și comunicare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale, ISJ Alba, CCD Alba. 
OM 3001/05.01.2011 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Național 

Perioada Februarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută ERASMUS+ - curs de scriere de proiecte de tineret E+! (24 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Scrierea de proiecte pentru Tineret,  Elaborarea, planificarea și implementarea proiectelor 
ERASMUS+, Direcții strategice Erasmus+, Diseminarea, impactul, follow-up-ul proiectelor 
ERASMUS+ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

DG Educație și cultură, Programul Tineret în acțiune 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare. Certificat național 

Perioada Februarie – martie 2014 

Calificarea / diploma obţinută MANAGEDU – utilizarea aplicațiilor de management educațional (16 credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicațiile de management educațional, Utilizarea avansată a TIC, Planificare bugetară exactă la 
nivelul sistemului educațional preuniversitar, Administrarea și utilizarea aplicațiilor de management 
educațional. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SIVECO România S.A. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare continuă, nivel național 

Perioada Noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Educația asistată de calculator. Intel Teach Elementes (60 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abordări bazate pe proiecte, Colaborarea în clasa digitală, Evaluarea în școlile secolului XXI 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

TEHNE- Centrul pentru Inovare în Educație și Intel 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Nivel național / internațional 

Perioada Noiembrie – decembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Formator (40 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităților de formare, Evaluarea participanților la formare, Aplicarea 
metodelor și tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare, 
Organizarea programelor și a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității 
programelor și a stagiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. DOCTUS S.R.L. Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare, nivel național 

Perioada Octombrie 2013 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat – Introducere în eTwinning (20 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

eTwinning – comunitatea şcolilor din Europa, Învăţarea în medii colaborative online, Portalul 
eTwinning, Crearea unui proiect eTwinning. Aspecte tehnice şi pedagogice, Utilizarea spaţiului de 
lucru al proiectului (Twinspace) si a jurnalului proiectului, Reguli de comunicare si de utilizare a 
comunităţii eTwinning, eTwinning şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Științe ale Educației 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice. Nivel național / internațional 

Perioada 11 - 13 Septembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută European Projects / To whom it may concern (20 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

The European Commission, Rural Development and Education, EU in action programme, Education 
targets for Romania in the framework of the Europe 2020 strategy, Teachers Corner, European policy 
on school education, EU regional policy with a focus on Romania 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Commission, Brussels 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare cadre didactice, internațional 

Perioada August 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba și literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Grad didactic II, nivel național 

Perioada Iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat European Computer Driving Licence (20 de credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor; Utilizarea computerului şi organizarea fişerelor; 
Editare de text; Calcul tabelar; Prezentări 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ECDL Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare internațională 

Perioada Iunie – iulie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Utilizarea avansată a instrumentelor TIC (25 de credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noțiuni și metode specifice proiectării, dezvoltării și utilizării avansate a instrumentelor TIC, Orientare 
eficientă în fluxul informațional, Integrarea competențelor TIC cu cele didactice,  Conexiuni intra- și 
interdisciplinare utilizând resursele TIC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale, Casa Corpului Didactic Alba, Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea personalului didactic la nivel național 

Perioada Iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național (15 credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aspecte conceptuale, metodologice, tipuri și criterii de analiză privitoare la Currriculumul Național,  
Planuri cadru de învățământ, programe școlare fundamentate pe Curriculumul Național, Curriculumul 
Național în contextul formării cadrelor didactice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale și CNEE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea personalului didactic la nivel național 

Perioada Mai 2013 
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Calificarea / diploma obţinută Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe (M1) (16 credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curriculum: perspective conceptuale și istorice. Reforma curriculară în România, Domeniile 
curriculumului, Metodologia aplicării noului curriculum în proiectarea demersului didactc, Derivarea 
competențelor – cheia aplicării noilor programe școlare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale, Casa Corpului Didactic, Alba, Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea personalului didactic la nivel național 

Perioada Martie 2013  

Calificarea / diploma obţinută Metode interactive de predare-învățare (10 credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Școala interactivă – de la teorie la practică, Metode de predare – învățare interactive de grup,  Metode 
de evaluare, de fixare și sistematizare a cunoștințelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale, Casa Corpului Didactic, Alba, Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea personalului didactic la nivel național 

Perioada Decembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Managementul calității activităților didactice (10 credite) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asigurarea calităţii în activităţile de proiectare didactică, Calitatea evaluării şi notării elevilor, Rolul 
procedurilor în activitatea de predare învăţare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale, Casa Corpului Didactic, Alba, Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea personalului didactic la nivel național 

Perioada  2012, iulie 

Calificarea / diploma obţinută Evidența și inventarierea fondului documentar (18 ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științele documentării și informării, Gestionarea structurilor infodocumentare de tip CDI, 
Managementul structurilor infodocumentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Alba, ISJ Alba 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea personalului didactic la nivel județean 

Perioada August 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a definitivării în învățământ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba și literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Definitivare în învățământ, nivel național 

Perioada 2008 -2010 

Calificarea / diploma obţinută Profesor documentarist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științele Informării și Documentării, Noile tehnologii ale informării și comunicării, Management în 
structuri infodocumentare, Pagini WEB, Fundamente ale comunicării electronice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București, București 
Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar, nivel national 

Perioada 10 – 12 noiembrei 2008 

Calificarea / diploma obţinută Educație pentru informație în mediul rural defavorizat – Activități pedagogice și culturale C.D.I. 
(24 de ore de formare) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectul școlii și proiectul CDI, Activități pedagogice în CDI, Activități culturale în CDI 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul Școlar al Județului Alba 
Casa Corpului Didactic Alba 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formarea personalului didactic 

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Literatură și cultură românească în context european 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Literatura română 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 
Facultatea de Istorie și Filologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat 

Perioada 2001-2005  

Calificarea / diploma obţinută Liciențiat în Teologie - Filologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba și literatura română 
Teologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București, București 
Facultatea de Teologie Baptistă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licență 

  

COMPETENŢE PERSONALE  
  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză   B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

Engleză   B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe de comunicare Bună capacitate de comunicare și relaționare dobândită prin experiența proprie realizată în funcția 
didactică exercitată; 

  

Competenţe organizaționale/ 
manageriale 

Managementul clasei de elevi – funcția didactică de predare; 
Managementul proiectului – ca urmare a implementării unui număr mare de proiecte de animație 
culturală, de documentare, de colaborare internațională. 
Management instituțional – exercitarea funcției de director adjunct, director; 
Leadership – coordonarea grupurilor de cadre didactice de predare, cadre didactice auxiliare și 
personal nedidactic. 

Competențe dobândite la locul de 
muncă 

Gestionarea platformelor/ bazelor de date (SIIIR, ADLIC, MONMedu etc.) 
 

  

Competenţe informatice Operare PC, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Publisher, Microsoft Office 
PowerPoint – formare profesională (liceu, facultate, masterat); 
Gestionarea bazelor de date; 
Design de revistă – redactarea și conceperea formatelor revistelor școlare/ educaționale; 
Administrarea website-urilor educaționale; 

Alte competențe Disciplinǎ, seriozitate, receptivitate faţǎ de nou, adaptabilitate, interes și efort pentru perfecţionarea 
personalǎ continuǎ. 

  

  

Permis(e) de conducere Da. Categoria B 
  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Articole publicate 
2020 - Abordare digitalizată a actului educațional la Liceul Teoretic Teiuș, Alba, în perioada stării de 
urgență, InfoserchCDI, ISSN 2360 - 0764 ISSN - L 2360 - 0764 

2019 – Analiza formării competențelor receptării și producerii de mesaje (scrise și orale) la gimnaziu, 
Revista Profesorului, ISSN 2602-0068, ISSN-L 2602-0068, editată de Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației, Universitatea din București 

2017 – Prevenția și combaterea abandonului școlar, Cadrul didactic, promotor al dimensiunii 
europene în educație, ISSN 2501-6652, ISSN-L 2501-6652 

2016 – Managementul eșecului și abandonului școlar în mediul educațional contemporan, Cadrul 
didactic, promotor al dimensiunii europene în educație, ISSN 2501-6652, ISSN-L 2501-6652 

2016 – Comisia Europeană, roluri și funcții. Formare în politici europene, Generația PRO, pagini de 
cultură, opinie și divertisment, ISSN 2069 – 9816 

2016 – Abordarea comunicării în limba maternă din perspectiva competențelor, Generația PRO, pagini 
de cultură, opinie și divertisment, ISSN 2069 – 9816 

2015 – Parteneriatul școală – familie în combaterea abandonului școlar, Educația fără frontiere!, ISBN 
978-606-650-243-6 

2015 – Miracolul Crăciunului pe Mapamond. Proiect educațional documentar, Activitățile extrașcolare 
oglindite în sărbătoarea Nașterii Domnului,  ISBN 978-606-624-829-7 

2015 – Cartea de onoare, Nașterea Domnului, renașterea bucuriei, ISBN 978-606-624-831-0 

2015 – Căutare, cercetare, documentare și informare, Utilizarea mijloacelor media în educația 
pentru cetățenie, ISBN 978-606-8683-10-2 

2015 – Personaje literare favorite, Educația nonformală – provocare sau necesitate a școlii 
românești, ISSN 2393-4530, ISSN-L 2393-4530 

2015 – Politicile managementului educațional într-o societate democratică modernă, Cadrul didactic, 
promotor al dimensiunii europene în educație, ISBN 978-973-0-18304-7 

2014 – Festivalul Toamnei, publicat în revista Generația PRO, pagini de cultură, opinie și 
divertisment, ISSN 2069 – 9816 

2014 – eTwinning parte integrantă a dimensiunii europene a educației, publicat în revista Contraste, 
ISSN 2247-0158 

2014 – Cozonacul de Crăciun – Campanie publică de întrajutorare a elevilor care provin din familii 
nevoiașe, publicat în Nașterea Domnului – Filantropie și voluntariat creștin, ISBN 978-606-624-566-
1 

2014 – Rolul lui Constantin Brâncoveanu în cultura și literatura românească / The Role of Constantin 
Brancoveanu in Romanian Literature and Culture, publicat în Constantin Brâncoveanu în istoria și 
cultura românească, ISBN 978-606-8287-62-1 

2014 – Let’s be friends, publicat în Simpozionul  Regional eTwinning – o cumunitate de învățare, 

ISSN 2286-2277 ISSN-L 2286-2277 

2014 – InfoSearch – blog educațional, publicat în Utilizarea mijloacelor media în educația pentru 
cetățenie, ISBN 978-606-8131-83-2 

2014 – Soft educațional Mihai Eminescu, publicat în SOFT BAZAR, ISSN 2360-4271 ISSN – L 2360-
4271 

2013 – Mihai Eminescu în contemporaneitate, publicat în revista Incursiuni în universul eminescian, 
ISBN 978-606-628-035-8 

2012 – Educația între reflecție și documentare – perspectivă contemporană, publicat în revista In 
memoriam SH, ISBN 978-606-8287-39-3 

2012 – Proiect educativ ”Vreau să fiu”, publicat în revista Educație pentru un învățământ european, 
ISSN 1844–7228 

2012 – Proiect educațional ”Primăvara”, publicat pe CD-ul Zilele Școlii Albei, ediția a XII-a, ISSN 
1844–8313 

2011 – Zilele francofoniei – proiect educațional extracurricular interdisciplinar, publicat în revista 
Universul Școlii, Revistă de informare, opinie și inovare pedagogică, ISSN 1454-3354 

2010 – Avram Iancu – icoană istorică reflectată în literatură și exprimată artistic prin poezie și teatru 
(Ana Blandiana, Lucian Blaga, Adrian Păunescu) – publicat în revista Avram Iancu – Model și 
inspirație, Nevoia de modele în educarea și formarea personalității elevului, ISBN 978-973-53-
0454-6 

https://cdiliceulteoreticteius.blogspot.com/2020/04/abordare-digitalizata-actului.html
https://cdiliceulteoreticteius.blogspot.com/2020/04/abordare-digitalizata-actului.html
https://fpse.unibuc.ro/
https://fpse.unibuc.ro/
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2009 – Mihai Eminescu din perspectiva școlii, publicat în revista Universul Școlii, Revistă de 
informare, opinie și inovare pedagogică, ISSN 1454-3354 

2009 – Eminescu între romantism și decadentism – publicat în revista Dor de Eminescu, ISSN 2246-
9192 

Autor reviste / festivaluri Președinte în juriu (2016), secțiunea Afișe – Promovăm tradiția, ea ne defineşte, Festivalul Național 
de Tradiții și Obiceiuri Populare „La Porțile Apusenilor” 

Menbru în juriu (2016), secțiunea Afișe – Promovăm tradiția, ea ne defineşte, Festivalul Național de 
Tradiții și Obiceiuri Populare „La Porțile Apusenilor” 

Menbru în juriu (2015), secțiunea Afișe – promovăm tradiția, Festivalul Național de Tradiții și 
Obiceiuri Populare „La Porțile Apusenilor” 

Coordonator (autor / 2015) Cadrul didactic, promotor al dimensiunii europene în educație, ISBN 
978-973-0-18304-7 

Coordonator (autor / 2014 – prezent) al revistei SpinisArt. 

Coordonator autor) 2014, Festivalul Toamnei, Stimularea potențialului creativ, artistic și plastic al 
elevilor, realizarea broșurii cu ISBN 978-973-0-18065-7 

Coordonator(autor / 2014 – prezent) al revistei online InfoSearch, ISSN 2360-0764 ISSN-L 2360-0764 

Coordonator (2014), Album foto Scoala altfel 2014, Să știm mai multe să fim mai buni, ISBN 978-
973-0-17056-6 

Coordonator (2013), Festivalul Toamnei, Stimularea potențialului creativ, artistic și plastic al 
elevilor, realizarea broșurii cu ISBN 978–973–0-16030-7 

Coordonator (2012), Festivalul Toamnei, Stimularea potențialului creativ și plastic al elevilor, 
realizarea broșurii cu ISBN 978–973–0-13833-7 

Coordonator ( 2010 – 2012) al revistei Orizonturi deschise spre Europa, Revista de opinie, cultură 
generală, informare și divertisment, ISSN 2067–2608 

Membru în colectivul de redacție (2009 – 2010) al revistei Dor de Eminescu, ISNN 2246-9192 

Coordonator (2009 -2010) al revistei Lecția din timpul liber, ISSN 2066-0030 

Coordonator (2009) al Festivalului Național de Tradiții și Obiceiuri „La porțile Apusenilor”, edițiile I și II 
  

Proiecte POSDRU/ EU/ 
FINANȚĂRI EXTRABUGETARE 

2021 – Aleg să trăiesc sănătos. Programului StartONG, program implementat de Asociația Act for 
Tomorrow și finanțat de Kaufland România 

2021 - Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teius la procesul de învatare online prin 
furnizarea tabletelor scolare si a altor echipamente IT pentru activitati didactice. Componenta 1, 
Acțiunea 2.3.3. apel 2; Axa Prioritara Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie 
digitală competitivă; Operațiunea - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultura. Cod MySMIS proiect: 144008, Proiect cofinanțat 
din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 
Competitivi împreună! 

2020 –CDIdei în povești. Programului StartONG, program implementat de Asociația Act for Tomorrow și 
finanțat de Kaufland România 

2020 - Programul integrat instituţional de suport, motivare şi consiliere pentru elevi şi studenţi în 
risc, pentru acces la învăţământul superior, echitate şi menţinerea în educaţie, proiect finanțat din  
Fondul de Dezvoltare Instituțională, Contract CNFIS-FDI-2020-0328 

2019 – Detectiv pe tărâmul emoțiilor. Ediția I și II. Programului StartONG, program implementat de 
Asociația Act for Tomorrow și finanțat de Kaufland România 

2018 - Program integrativ de creștere a echității sociale pentru elevii și studenții din mediile 
defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la studii și a inserției pe piața muncii (PRO-
ECHITATE), Proiect finanțat din  Fondul de Dezvoltare Instituțională, Contract CNFIS-FDI-2018-2024 -  
Expert parteneriate liceu – universitate.     

2018 - Acord de grant nr. 272/SGL/RII din data 01.10.2018, Romanian Secondary Education Project 
(ROSE), proiectul SCOP (susținere, consiliere, orientare și progres) – manager de proiect 

2017 - Program integrativ de creștere a echității sociale pentru elevii și studenții din mediile 
defavorizate prin măsuri de facilitare a accesului la studii și a inserției pe piața muncii (PRO-
ACCES), Proiect finanțat din  Fondul de Dezvoltare Instituțională, Contract CNFIS-FDI-2018-2024 – 
expert parteneriate liceu – universitate. 

2017 - POR/2016/3/3.1/B/1/7 Reabilitare termică, ciclurile primar și gimnazial - Liceul Teoretic Teiuș, 
Alba – director unitate de învățământ 
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2017 - POR/2016/3/3.1/B/1/7 Reabilitare termică, ciclul liceal - Liceul Teoretic Teiuș, Alba – director 
unitate de învățământ 

2016 – POSDRU/153/1.1/S/141867 Matematică digitală. Curriculum opțional și resurse 
educaționale pentru clasa a III-a 

2015 – POSDRU/190/1.1/S/156882 De ce, cum și ce învăț? – expert realizare lecţii şi teste. 

2015 – Funny summer Holidays!, proiect eTwinning, România, Ucraina, Georgia; 

2015 – POSDRU/174/1.3/S/149155 Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar 
și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții – președinte în unitatea școlară. 

2014 – European day of language – postcards, proiect eTwinning, Franța, România, Grecia, Portugalia, 
Belgia, Lituania, Spania, Croația, Slovenia, Estonia, Polonia, Italia, Cehia; 

2014 – 2016 POSDRU/160/2.1/S/132690 Construiește-ți cariera pas cu pas! Consiliere și orientare 
profesională pentru elevii din regiunile Centru și Sud – Est – coordonator în unitatea școlară. 

2013 – Let's be friends, proiect eTwinning, Romania, Slovacia, Lituania și Polonia; 

2010 – POSDRU/91/2.2/S/80284 Rețea transnațională și interregională pentru programul „Școală 
după școală” – expert formare. 

Comisii de lucru 
(locale, județene, naționale, internaționale) 

Președinte (2021) Comisia de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2021 din centrul de examen 
Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, Alba; 

Membru (2021) Comisia de coordonare a activităților privind desfășurarea probei scrise a concursului 
de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar 
din județul Alba, sesiunea 2021; 

Vicepreședinte (2021) Comisia de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2021 din centrul de examen Școala 
Gimnazială „Avram Iancu” Câmpeni, Alba; 

Președinte (2021) Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și 
digitale 2021, Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Președinte (2020) Comisia de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020 din centrul de examen Colegiul 
Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, Alba; 

Președinte (2020) Comisia de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și 
digitale 2020, Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Membru (2020) Comisia de coordonare a activităților privind desfășurarea probei scrise a concursului 
național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul 
preuniversitar din județul Alba, sesiunea 2020, Centrul de concurs Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia; 

Președinte (2020) Comisia de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020 din centrul de examen 
Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, Alba; 

Secretar (2019) Comisia de soluționare a contestațiilor în Centrul de evaluare și soluționare a 
contestațiilor: Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, referitoare la rezultatele obținute la 
proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar, 
sesiunea 2019, disciplina Limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară și elemente de 
didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar; 

Președinte (2019) Comisia de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Limba și literatura română, 
clasa a IV-a, etapa zonală, zona Teiuș, Alba; 

Președinte (2019) Comisia de organizare și adminstrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, 
a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019; 

Vicepreședinte (2019) Comisia de organizare și desfășurare a Olimpiadei de Limba engleză – etapa 
zonală, desfășurată la Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Vicepreședinte (2019) Comisia de soluționare a contestațiilor pentru Examenul național de definitivare 
în învățământ, sesiunea 2019, Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia; 

Secretar (2019) Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului național de ocupare a 
posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 
2019-2020; 

Membru (2019), Comisia de coordonare a activităților privind desfășurarea  probei scrise a concursului 
național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar 
din județul Alba, sesiunea 2019; 

Vicepreședinte (2019) Centrul de evaluare Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia, 
Examenul de bacalaureat național 2019 (2765 de lucrări); 
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Vicepreședinte (2019) Olimpiada de Limba Engleză – etapa locală – desfășurată la Liceul Teoretic 
Teiuș, Alba. 

Evaluator (2019), Examenul  de Evaluare Națională 2019, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba 
Iulia, Centrul de contestații 2019; 

Președinte (2018) Comisia de organizare și administrare a Evaluărilor Naționale la finalul Claselor a II-
a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017 -  2018. 

Președinte (2018) Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale 2018, 
sesiunea iunie-iulie 2018, Liceul Teoretic Teiuș, Alba. 

Secretar (2018) Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului național de ocupare a 
posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate din învățământul preuniversitar pentru anul 
școlar 2018-2019. 

Președinte (2018) Comisia din Centrul de examen pentru Evaluare Națională a absolvenților clasei a 
VIII-a, sesiunea 2018. Liceul Teoretic Teiuș, Alba. 

Președinte (2018) Concursurile Naționale Proeducația – Ediția Mai 2018, Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Președinte (2018) Comisia din Centrul zonal de înscriere de la Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Membru (2018) Comisia de organizare a activităților privind desfășurarea probei scrise a concursului 
național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul 
preuniversitar din județul Alba, Centrul de concurs: Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba 
Iulia. 

Președinte (2018) Concursurile Naționale Proeducația – Ediția Nov. 2018, Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Președinte (2017) Comisia de bacalaureat sesiunea 2016-2017 din centrul zonal de evaluare (CZE 
314) Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia. 

Președinte (2016) Comisia de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016 din centrul de examen Liceul 
Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș, Alba. 

Secretar (2016) Comisia de rezolvare a contestațiilor la concursul național de ocupare a posturilor 
didactice din învățământul preuniversitar, sesiunea 2016, disciplina geografie. 

Președinte (2016) Comisia din Centrul zonal de înscriere de la Liceul Teoretic Teiuș, Alba. 

Președinte executiv (2016) Comisia de organizare și evaluare pentru etapa locală a Olimpiadei de limba 
și literatura română, secțiunea gimnaziu și liceu. 

Președinte (2016) Comisia de echivalare a studiilor școlare la școala Liceul Teoretic Teiuș, Alba, 
conform ROFUIP nr. 5115/2014. 

Membru (2016) Comisia de coordonare a activităților în Centrul de concurs nr. 1: Colegiul Național 
„Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice/ 
catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2016. 

Secretar (2016) Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului național de ocupare a 
posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 
2016-2017. 

Președinte (2016) Comisia de înscriere a copiilor în învățămâtul primar, an școlar 2015-2016, Liceul 
Teoretic Teiuș, Alba 

Președinte (2015) Comisia de organizare a examenului de bacalaureat, sesiunea august – septembrie, 
Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, Alba. 

Profesor evaluator (2015), Comisia de rezolvare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a 
posturilor didactice în învățământul preuniversitar, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Cluj-Napoca, Cluj. 

Secretar (2015), Comisia de evaluare a lucrărilor scrise la Concursul național de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, Colegiul Național Horea, Cloșca 
și Crișan, Alba Iulia. 

Membru CE (2015), Comisia de bacalaureat sesiunea iunie-iulie, Colegiul Național Lucian Blaga, 
Sebeș, Alba. 

Persoană de contact (2015), Responsabi cu activitatea de comunicații virtuale la nivel de centre de 
evaluare a competențelor lingvistice și digitale, examenul de bacalaureat; 

Operator PC (2015), Comisia din Centrul zonal de înscriere de la Liceul Teoretic Teiuș; 

Persoană de contact (2015), Comisia din unitatea de învățământ Liceul Teoretic Teiuș pentru Evaluarea 
Națională a elevilor de clasa a VIII-a; 

Persoană de contact (2015), Comisia de organizare a simulării la nivelul unității de învățământ a 
examenului de bacalaureat, Liceul Teoretic Teiuș; 
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Vicepreședinte (2015), Comisia de organizare a simulării la nivelul unității de învățământ a examenului 
de bacalaureat, Liceul Teoretic Teiuș; 

Președinte (2015), Comisia de înscriere a copiilor în învățământul primar, Liceul Teoretic Teiuș; 

Membru (2015), Comisia de coordonare a activităților în Centrul de concurs nr. 2, Colegiul Tehnic 
Apulum, Alba Iulia pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate din învățământul preuniversitar; 

Persoană de contact (2015), Comisia de organizare și de administrare a EN-2015 la clasele II, IV, VI, 
Liceul Teoretic Teiuș; 

Secretar (2015) Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, Liceul 
Teoretic Teiuș; 

Președinte (2014), Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a 
lucrărilor scrise pentru ocuparea posturilor vacante, Liceul Teoretic Teiuș; 

Președinte (2014), Comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor 
didactice/ catedrelor vacamte/ rezervate la nivelul unității școlare, Liceul Teoretic Teiuș; 

Președinte (2014), Comisia de efectuare a inspecției la clasă pentru ocuparea postului de educatoare, 
Liceul Teoretic Teiuș; 

Președinte (2014), Comisia de rezolvare a contestațiilor privind ocuparea postului de educatoare, Liceul 
Teoretic Teiuș; 

Președinte (2014), Comisia pentru implementarea Proiectului sistemic Personalul didactic din sistemul 
de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții, Liceul 
Teoretic Teiuș; 

Asistent supraveghetor (2014), Examenul Național de definitivare în învățământ, Centrul de examen 
Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan, Alba Iulia 

Persoană de contact (2014) Comisia sinulării Evaluării Naționale a elevilor de clasa a VIII-a, Liceul 
Teoretic Teiuș; 

Secretar (2014), Comisia din Centrul Zonal de Evaluare de la Liceul Teoretic Teiuș simularea 
Examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a; 

Persoană de contact (2014), Comisisa de organizare și administrare a EN la clasele II, IV, VI, Liceul 
Teoretic Teiuș, Alba; 

Persoană de contact CE (2014), examenul de bacalaureat, Colegiul Național Inochentie Micu Clain, 
Blaj, Alba; 

Persoană de contact (2014), Evaluarea Națională, Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Secretar CE (2014), Comisia de bacalaureat sesiunea iunie-iulie, Colegiul Național Inochentie Micu 
Clain, Blaj, Alba; 

Operator PC (2014), Comisia din Centrul zonal de înscriere Nr. 6, Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Secretar/Persoană de contact (2014), Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice 
și digitale, Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Evaluator (2014), Olimpiada de limba și literatura română – etapa zonală, Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Operator PC (2013), Comisia din Centrul zonal de înscriere Nr. 5, Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Persoană de contact (2013) Evaluarea competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului 
național de bacalaureat, sesiunea I; 

Secretar (2013), Comisia de organizare și desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor/ 
catedrelor vacante pe parcursul anului școlar 2013 – 2014, Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Secretar (2013), Comisia de mobilitate, Liceul Teoretic Teiuș, Alba; 

Secretar (2013), Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, Liceul 
Teoretic Teiuș; 

Membru (2012), Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale, Liceul Teoretic Teiuș; 

Membru (2012), Comisia pentru implicarea instituției în proiecte și programe educaționale europene, 
Liceul Teoretic Teiuș; 

Asistent (2011), examanul de bacalaureat – Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian, Alba Iulia; 

Asistent (2011), Titularizare – Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia; 

Examinator (2008), limba și literatura română la examenul de bacalaureat, Colegiul Național Lucian 
Blaga Sebeș, Alba. 
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Conferințe (2020) Videoconferință „Educația fără bullying”, Asociația Părinților Isteți, Proiect finanțat de Primăria 
Sectorului 3, București, cu fonduri nerambursabile de la bugetul local; 

 (2016) Simpozionul Județean Didactico-Științific „Cadrul didactic, promotor al dimensiunii europene în 
educație” organizatori Primăria Orașului Teiuș, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului 
Didactic Alba, Liceul Teoretic Teiuș; 

 (2015) Simpozionul Interjudețean „Societatea informațională și CDI – loc de cultură, deschidere și 
integrare” organizator Școala Gimnazială „Singidava” Cugir, Alba; 

 (2015) Simpozion Național „Activitățile extrașcolare oglindite în sărbătorile Nașterii Domnului”, 
organizatori Inspectoratul Școlar Județean Iași, Instituția Prefectului Iași, Mitropolia Moldovei și 
Bucovinei, Casa Corpului Didactic Iași, Palatul Copiilor Iași, Partida |Romilor Pro Europa Iași, Școala 
Liteni Iași, Școala „BP Hașdeu” Iași; 

 (2015) Simpozionul – Proiect Educațional Internațional „Educație fără frontiere!” organizator Esențial 
Media Press, București; 

 (2015) Simpozion Interjudețean „Educația nonformală, provocare sau necesitate a școlii românești” 
organizatori Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului Didactic Alba, Școala Gimnazială „Iuliu 
Maniu” Vințu de Jos; 

 (2015) Simpozionul Județean „Sistemul Solar și dincolo de el” organizatori Inspectoratul Școlar 
Județean Alba, Casa Corpului Didactic Alba, Școala „Lucian Blaga” Ocna Mureș, Școala „Avram Iancu” 
Unirea; 

 (2015) Conferința Interjudețeană „Profilaxia bolilor profesionale la cadre didactice. Afectiunile vocale” 
organizatori Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului Didactic Alba, Direcția de Sănătate 
Publică Alba, Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia. 

 (2015) Conferința Națională „CDI, spațiu al lecturii și comunicării”, organizatori Ministerul Educației 
Naționale/ Casa Corpului Didactic Sibiu/ Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu/ Inspectoratul Școlar 
Județean Sibiu, Institutul Francez din România; 

 (2015) Simpozionul Județean Didactico-Științific „Cadrul didactic, promotor al dimensiunii europene în 
educație” organizatori Primăria Orașului Teiuș, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului 
Didactic Alba, Liceul Teoretic Teiuș; 

 (2015) Simpozionul Interjudețean „Personalități ale învățământului pedagogic românesc”, organizator 
Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva, Hunedoara. 

 (2014) Conferința Națională „CDI, cadru pentru utilizarea resurselor informaționale”, organizatori 
Ministerul Educației Naționale/ Casa Corpului Didactic Sibiu/ Inspectoratul Școlar Județean Sibiu/ 
Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu/ Institutul Francez din România; 

 (2014) Simpozionul Regional „eTwinning – o comunitate de învățare”, organizatori Colegiul Tehnic 
„Aurel Vlaicu” Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Casa Corpului Didactic Galați; 

 (2014) Simpozionul Național „Nașterea Domnului, filantropie și voluntariat creștin”, organizatori 
Inspectoratul Școlar Județean Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Prefectura Iaşi, Casa Corpului 
Didactic Iaşi, Partida Romilor Pro Europa Iaşi, Şcoala „BP Haşdeu” și Școala „Carmen Sylva” Iași; 

 (2014) Conferința Internațională „Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura română”, organizatori 
Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova, Colegiul „Spiru Haret” 
Prahova; 

 (2013) Conferința Națională „Centru de documentare și informare, vector al dezvoltării culturii 
informației”, organizatori Ministerul Educației Naționale/ Casa Corpului Didactic Sibiu/ Inspectoratul 
Școlar Județean Sibiu; 

 (2013) Simpozionul Național „Creativitate și inovație în învățământul românesc. Valențele formative ale 
metodelor activ-participative” Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Școala Gimnazială Vădeni; 

 (2013) Forumul Educațional MAGISTER cu tema „Cultura digitală în secolul XXI”, organizatori 
Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului Didactic Alba, Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică, Editura Niculescu; 

 (2012) Conferința Națională „CDI în dinamica societății cunoașterii”, organizatori Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului/ Casa Corpului Didactic Sibiu/ Inspectoratul Școlar Județean Sibiu; 

 (2012) Simpozionul Național „Avram Iancu – model și inspirație. Nevoia de modele în educarea și 
formarea personalității elevului”, organizator Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Școlar Județean 
Alba, Școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Alba Iulia; 

 (2012) Simpozionul Național „Creativitate și inovație în învățământul românesc. Valențele formative ale 
metodelor activ-participative” Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Școala Gimnazială Vădeni; 
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 (2012) Simpozionul Național „Educație pentru un învățământ european”, organizatori Inspectoratul 
Școlar Județean Cluj/ Școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Câmpia Turzii; 

 (2011) Simpozionul Național „Calitatea mediului, dezvoltare durabilă și valorificarea spațiului geografic”, 
organizatori Inspectoratul Școlar Județean Alba, Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș, Societatea de 
Geografie a Județului Alba; 

 (2010) Simpozionul Național „Avram Iancu – model și inspirație. Nevoia de modele în educarea și 
formarea personalității elevului”, organizator Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Școlar Județean 
Alba, Școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Alba Iulia; 

Distincții Premiul I (2018), Concursul Interjudețean „Utilizarea mijloacelor media în educația pentru cetățenie”, 
Comenius Regio „Cetățenie și educație prin media în context european”, organizatori Consiliul 
Județean, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului Didactic Alba; 

 Premiul I (2017), Concursul Interjudețean „Utilizarea mijloacelor media în educația pentru cetățenie”, 
Comenius Regio „Cetățenie și educație prin media în context european”, organizatori Consiliul 
Județean, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului Didactic Alba; 

 Premiul III (2016), Concursul Județean „Utilizarea mijloacelor media în educația pentru cetățenie”, 
Comenius Regio „Cetățenie și educație prin media în context european”, organizatori Consiliul 
Județean, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului Didactic Alba; 

 Premiul I (2016), Concursul Interjudețean „Materiale didactice 2016”, organizatori Inspectoratul Școlar 
Județean Brăila, Casa Corpului Didactic Brăila; 

 Ambasador (2014), „Europa, Casa Noastră”, campanie organizată de Reprezentanța Comisiei 
Europene în România; 

 Premiul I (2014), Concursul Județean „Utilizarea mijloacelor media în educația pentru cetățenie”, 
Comenius Regio „Cetățenie și educație prin media în context european”, organizatori Consiliul 
Județean, Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului Didactic Alba; 

 Diplomă de excelență (2011), Consiliul Județean Alba – derularea programului PRONatura 

 Diplomă de excelență (2010), Consiliul Județean Alba – derularea programului PRONatura 
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